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ISLANDIA   
opcja: GRENLANDIA  

8 lub 11 dni 
  

       

 

 

 

 

 

Główne atrakcje 
• Wschodnia Grenlandia – prawdziwa Arktyka i osady Eskimosów 
• Najpiękniejsze wodospady Islandii (Gullfoss, Dettifoss, Svartifoss i inne) 
• Najpiękniejsze parki narodowe 
• Rejs po lodowej lagunie 
• Zjawiska wulkaniczne okolicy jeziora Myvatn 
• Gejzery i gorące źródła 
• Poszukiwanie wielorybów 
• Obserwacja maskonurów i innych ptaków na morskich klifach 
• Dzikie wybrzeża i rybackie miejscowości 
 
 
 
PROGRAM WYPRAWY 
 
Dzień 1 
Wylot na Islandię z Warszawy, ewentualnie z innego miasta, przylot do stolicy kraju, Reykjaviku. Po 
przylocie przejazd do miasta, spacer po centrum. Nocleg w Reykjaviku. 
 
Dzień 2 
Wyjazd rano w podróż dookoła Islandii. Pierwszym etapem jest przejazd do Parku Narodowego 
Thingvellir. Miejsce to jest bardzo ważne dla historii Islandii, jako że tu w 930 r. po raz pierwszy zebrał 
się islandzki parlament Althing, który jest jedną z najstarszych instytucji parlamentarnych świata. 
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Obszar ten jest również bardzo interesujący ze względu na budowę geologiczną. Następnie przejazd 
do gejzeru Strokkur, którego strumień sięga wysokości 20 m. Obok znajduje się już dzisiaj nieaktywny 
Store Geysir. Dojazd do pobliskiego Gullfoss (Złotego Wodospadu), jednego z najładniejszych 
wodospadów (nie tylko wyspy, ale także Europy). Przejazd między lodowcami przez płaskowyż 
zajmujący wnętrze kraju, gdzie spotkamy się z dzikimi i surowymi krajobrazami. Zwiedzanie jednego z 
obszarów geotermalnych. Dojazd do Akureyri, stolicy północnej Islandii i nocleg w okolicy miasta. 
 
Dzień 3 
Przejazd pod kolejny wodospad – Gudafoss. Zwiedzanie niezwykłych okolic jeziora Myvatn, 
najciekawszych okolic Islandii. Podziwianie „wulkanów błotnych”, miejsc o takich nazwach jak „Kuchnia 
Diabła” oraz tzw. wulkanów pozornych i pól zastygłej lawy. Po południu dojazd do Husavik, urokliwej, 
rybackiej miejscowości. Późnym popołudniem, po zakwaterowaniu się w hotelu rejs, którego celem jest 
obserwacja wielorybów odwiedzających brzegi północnej Islandii. Choć nie ma gwarancji spotkania 
wielorybów, szansa na to jest bardzo duża. Nocleg w Husavik. 
 
Dzień 4 
Podróż do kolejnego parku narodowego – Jokulsargljufur. Oglądanie Asbyrgi, olbrzymiego amfiteatru 
otoczonego skałami bazaltowymi. Podziwianie najpotężniejszego wodospadu Europy – Dettifoss. 
Strumienie wody spływają na szerokości ok. 100 m z wysokości 44 m, niosąc 200 m3 wody na 
sekundę. Przejazd przez płaskowyż Jokuldalsheidi w okolice miejscowości Eglisstadir we wschodniej 
części wyspy i tam nocleg. 
 
Dzień 5 
Wizyta w jedynym na świecie muzeum penisow, jak można się domyślec największy okaz pochodzi od 
wieloryba. Dojazd do Seydisfjordur, malowniczo położonego portu, do którego docierają promy z 
Europy. Krótka, piesza wycieczka do jednej z dolin. Podróż przez pełną fiordów, malowniczą 
wschodnią prowincję. Przy odrobinie szczęścia szansa na obserwację ssaków morskich (fok uchatek). 
Dalszy przejazd u podnóża największego lodowca Europy – Vatnajokull w rejon miejscowości rybackiej 
Hofn i tam nocleg. 
 
Dzień 6 
Podziwianie Jökulsárlón - “Lodowcowej Laguny”, gdzie ogromne bryły odrywają się od lodowca i 
wpadają do jeziora, tworząc polarny krajobraz. Przejażdżka łodzią po jeziorze pełnym gór lodowych. 
Wjazd do Parku Narodowego Skaftafell. Piesza wycieczka w obrębie parku, dojście pod – Svartifoss 
(Czarny Wodospad), spadający z bazaltowych skał. Kolejny postój przy groźnych, stromych klifach, 
gdzie często można zaobserwować maskonury – najpiękniejsze ptaki Islandii. Nocleg w pobliżu 
miejscowości Vik położonej na samym południu kraju. 
 
Dzień 7 
Wcześnie rano podróż jeepami przez lodowiec Myrdalsjokull do aktywnego wulkanu Eyjafjallajokull, 
tego, który wybuchł 15 kwietnia i sparaliżował ruch lotniczy nad Europą. Podróż w kierunku Reykjaviku. 
Przy dobrej widoczności widok na wulkan Hekla. W średniowieczu uważano go za „wejście do piekła”. 
Następnie wspaniały relaks w słynnej Blue Lagoon – zespole jeziorek napełnionych gorącą, 
geotermalną wodą. Po należytym wymoczeniu się powrót do Reykjaviku i zwiedzanie miasta. Nocleg w 
Reykjaviku. 
 
Dzień 8 
Wylot do Polski. Dla osób kontynuujących wycieczkę wylot do Kulusuk na wschodnim wybrzeżu 
Grenlandii. Po wylądowaniu przelot helikopterem nad górami i fiordami do Ammassalik zamieszkanym 
przez Inuitów (Eskimosów), którzy byli tu nieznani dla świata aż do końca XIX w. Choć mieszkają już w 
nowoczesnych domach, do dzisiaj część mieszkańców utrzymuje się z rybołówstwa i polowań na foki. 
Poznawanie miejscowości, spacery. Nocleg w hotelu. 
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Dzień 9 
Wycieczka morska niewielką łodzią. Podziwianie gór lodowych, przy sprzyjających warunkach 
lodowych szansa dotarcia do okresowo zamieszkanej eskimoskiej wioski, gdzie kościół pełni również 
funkcję szkoły, a mieszkańcy zimą wciąż przybywają tu przy pomocy psich zaprzęgów. Po południu 
kilkugodzinna, piesza wycieczka do pobliskiej „doliny kwiatów” i w przypadku lepszej kondycji w 
pobliskie góry. Powrót do hotelu i nocleg. 
 
Dzień 10 
Powrót łodzią (ewentualnie helikopterem) do Kulusuk. W przypadku wolnego czasu spacer do wioski, a 
następnie wylot do Reykjaviku. Czas wolny i nocleg w hotelu w Reykjaviku. 
 
Dzień 11 
Przejazd na lotnisko, wylot do Polski. 
 
 
 
Termin:                 Cena:   Dopłata na miejscu:  
26.06 - 03.07 (06.07) 2011 2236 EUR  BRAK 
11.08 -18.08 (21.08) 2011 2236 EUR  BRAK 
*Dopłata do Grenlandii 1538 EUR  BRAK 
 
Płatność w EUR lub w PLN według kursu sprzedaży NBP z dnia ostatecznej dopłaty najpóźniej 35 dni 
przed wyjazdem. 
I rata 1 000 PLN/os płatna w momencie rezerwacji. 
 
Cena obejmuje:  przeloty na całej trasie, w tym przeloty helikopterem; podatki i opłaty lotniskowe, 
wszelkie inne koszty transportu i koszty wycieczek wymienionych w programie, śniadania w hotelach, 
kolacje w lokalnych restauracjach lub hotelach, noclegi w pokojach dwuosobowych w hotelach 3*, 
opłaty za wstępy do parków narodowych i obiektów wymienionych w programie, ubezpieczenie KL, 
NNW, bagaż; opiekę polskiego pilota. 
 
Cena nie obejmuje:  pozostałego wyżywienia, napojów do kolacji, ewentualnych napiwków, dopłaty do 
pokoju 1-osobowego 340 EUR, 480 EUR (z Grenlandią). 
 
Uwagi:  maksymalna liczba uczestników: 18, uwagi praktyczne każdy uczestnik otrzymuje ok. 3 tyg. 
przed wyjazdem. Należy posiadać paszport ważny minimum dziewięć miesięcy od daty wyjazdu z 
przynajmniej dwoma zupełnie wolnymi stronami oznaczonymi, jako strony na wizy. 
 
O wycieczce 
Wycieczka przeznaczona dla miłośników chłodu, surowej przyrody i pięknych krajobrazów. Islandia to 
kraj, gdzie kapryśna pogoda jest na porządku dziennym, tutaj trzeba zachować pogodę ducha 
i realizować program, nawet, gdy pada deszcz. Grenlandia to już prawdziwa i niezwykle piękna 
Arktyka, miejsce zaskakujące i egzotyczne. Islandia i Grenlandia należą do najpiękniejszych, ale i 
najdroższych miejsc świata. 
 


